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Geachte Kamerleden, 

 

Donderdag 20 mei aanstaande bespreekt u in een schriftelijk overleg de stand van zaken rond 

de besluitvorming over het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap.  

De besluitvorming over dit facultatieve protocol is na 5 jaar nog niet rond. Eerder stuurde  een 

breed aantal organisaties hierover al een brief aan Uw kamer (bijgesloten). En ook het College 

voor de Rechten van de Mens heeft al meerdere malen aangedrongen op ratificatie van dit 

facultatieve protocol.  

 

Belang van het facultatief protocol 

In Nederland bestaan situaties waarin personen hun rechten niet gerealiseerd krijgen binnen 

het nationale rechtssysteem. Ook al zijn de drie desbetreffende VN-verdragen door Nederland 

geratificeerd. Door de klachtenprocedure in te stellen worden deze personen in staat gesteld 

toch een uitspraak over hun individuele recht te krijgen. 

 

Impasse duurt voort 

De impasse waar we in de brief d.d. 25 juni 2019 op wijzen ligt in de basis bij de volgorde van 

besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). In 2017 heeft de Raad van State een 

advies geschreven ten behoeve van de standpuntbepaling van de regering. Dit advies is echter 

nog steeds niet openbaar gemaakt. In 2019 is er nog een extra vertragend argument bij 

gekomen: dat een evaluatie van de werkwijze van de VN-comités bij de standpuntbepaling 

over de facultatieve protocollen meegenomen moest worden. Die evaluatie loopt nog steeds. 

Resultaat is dat de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag Handicap, het VN-

Kinderrechtenverdrag en het IVESCR al jaren “in de wachtkamer” staan. 
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Alleen duidelijkheid over proces, geen inhoudelijke argumenten 

Belangenorganisaties van mensen met een beperking en mensenrechtenorganisaties hebben 

herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid over het inhoudelijke standpunt van de regering over 

wel of niet ratificeren van de facultatieve protocollen. De reacties vanuit de bewindspersonen 

verschaften geen duidelijkheid. Ook de brief van demissionair minister Tamara van Ark voor 

het overleg op 20 mei aanstaande geeft hierover geen duidelijkheid. Wij hopen dat Uw Kamer 

net als wij benieuwd is waarom de besluitvorming nog steeds in een impasse zit.  

 

Tijd voor duidelijkheid over standpuntbepaling 

We vragen u om de minister onderstaande vragen voor te leggen: 

 

 Is het kabinet van mening dat het van kracht worden van het facultatieve protocol bij 

het VN-verdrag Handicap kan bijdragen aan de bescherming van de rechten van 

mensen met een beperking? 

 In veel andere Europese landen zijn de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag 

Handicap en VN-Kinderrechtenverdrag wel van kracht (o.a. België, Denemarken, 

Duitsland en Frankrijk). In die landen is de procedure voor de ratificatie van het 

Facultatieve Protocol bij het VN-verdrag Handicap niet afhankelijk van de ratificatie 

van het Facultatieve Protocol bij IVESCR. Wat is de reden dat Nederland deze lijn niet 

ook kan volgen? 

 Kan de minister duidelijkheid geven waarom het advies van de Raad van State over 

het facultatief protocol IVESCR uit 2017 nog niet openbaar gemaakt is? Is zij bereid dit 

advies alsnog openbaar te maken? 

 Kan de minister aangeven wanneer besluitvorming over de drie facultatieve 

protocollen plaatsvindt? En/of: Kan er een datum worden vastgesteld waar naartoe 

wordt gewerkt? 

 

Wij hopen dat u deze vragen wil inbrengen in het overleg en wensen u een goed debat.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

Illya Soffer,  

directeur Ieder(in),  

mede namens de Alliantie 

VN-verdrag Handicap 

Huri Sahin, 

voorzitter 

Kinderrechtencollectief 

 

Franka Olujić, 

uitvoerend directeur 

Nederlands Juristen Comité 

voor de Mensenrechten 

(NJCM) 

 

 

 


